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MOÇÃO Nº 010/2017 
    
 
APRESENTAMOS À MESA, uma vez ou-

vido o Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS a Sra. MARIA 
JOANA COSTA DE SOUZA, destacando sua contribuição junto ao 
serviço social do nosso município que tanto avançou enquanto ela esteve 
presente.  

A homenageada merece nosso reconhecimen-
to pelo trabalho desenvolvido a frente do Serviço Social do nosso muni-
cípio pelos últimos quase 20 anos, sempre buscando melhores condições 
para as crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnera-
bilidade, tratando todos com profissionalismo, ética e igualdade, colo-
cando sempre a dignidade humana em primeiro lugar. 

Nascida em São João do Caiuá, foi criada na 
região de Maringá, estado do Paraná e depois foi para Aparecida do Nor-
te afim prosseguir nos estudos, onde conheceu e se apaixonou pela pro-
fissão de Serviço Social através das Irmãs Canisianas. 

Formou-se e foi inscrita no CRESS (Conselho 
Regional de Serviço Social) de Presidente Prudente no ano de 1990 onde 
fez pós-graduação em Metodologia do Serviço Social pelas Faculdades 
Toledo sendo diplomada em 1993, vindo em seguida para nossa região, 
trabalhar na cidade de Junqueirópolis sendo apresentada como uma das 
melhores alunas da turma. 
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Em 23 de janeiro de 1997, desembarcou em 
São João do Pau D’Alho, cidade que a acolheu de braços abertos come-
çando a trabalhar dia 27 do mesmo mês onde teve suas atividades mar-
cadas pelas mudanças que aconteceram na área do Serviço social após a 
Constituição de 1988, com a implantação dos Conselhos Municipais a-
lém dos Projetos Sócio-educativos e Culturais com crianças e adolescen-
tes, organizando teatros e a Folia de Reis mirim. 

Acompanhou também a implantação do CCI 
(Centro de Convivência do Idoso) em 1998 e o desenvolvimento dos 
Programas de Atendimento a Família tendo suas atividades pautadas 
sempre pela dedicação e competência, promovendo a cidadania como 
sendo um dos pilares da assistência social e fará muita falta devido a seu 
afastamento das atividades laborais para ter seu merecido descanso. 

Desde já agradeço e solicito para que seja en-
caminhada á homenageada cópia do documento ora aprovado nesta Casa 
de Leis. 

Parabéns, e aproveito o ensejo para reiterar 
nosso protesto da mais alta estima e apreço.  

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 20 de Fevereiro de 2017 
 
___________________________ 
ANTONIO DONIZETE PONSO 

- Vereador - 
 
 


